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LISTA ENCABEÇADA POR PEDRO COSTA 



Exmos./as Senhores/as 

Presidentes das Associações Filiadas Locais, 

 

Leiria, 21 de outubro de 2022 

 

O PORQUÊ DA MINHA CANDIDATURA 

 

Candidato‐me ao lugar de Presidente da Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS), 

como último mandato, porque tenho um projeto para a FPAS e porque estou convicto que, dada a 

minha experiência, posso dar um contributo válido para continuar a melhorar o funcionamento do 

FPAS e aumentar o seu grau de notoriedade, não só entre as Associações Filiadas, mas também na 

sociedade portuguesa e a nível internacional. Nos anos de 2020 e 2021 atravessámos um período 

muito difícil com a pandemia Covid‐19 e isto trouxe muitas barreiras para o trabalho das instituições 

que viram as suas iniciativas/atividades limitadas.  

Neste momento, mantenho‐me pronto para trabalhar e é com muita honra e com enorme sentido de 

responsabilidade que me candidato à presidência da Federação Portuguesa das Associações de 

Surdos (FPAS). 

A minha candidatura pauta‐se pelo compromisso de defender os interesses de todas as Associações 

Filiadas, bem como de toda a Comunidade Surda. 

Pessoalmente, eu quero pedir a todas as Associações Filiadas e a todas as pessoas que esqueçam as 

lutas políticas e as críticas pessoais ou sobre associações. Eu quero criar uma lista unida para toda a 

Comunidade Surda e Movimento Associativo. Esta Lista apresentará um grupo forte, com liberdade 

de expressão, experiente, independente, com espírito de equipa e de trabalho, com sentimento de 

união e com respeito pelas necessidades da Comunidade Surda. 

Continuamos a enfrentar barreiras e dificuldades em desenvolver certas atividades e eu quero 

continuar a ajudar a FPAS a fazer melhor nos próximos anos. A FPAS tem necessidade de continuar a 

desenvolver as suas estruturas internas e externas. A FPAS precisa juntar o trabalho de todos nós de 

forma a conseguirmos lutar pelos nossos direitos e interesses. A FPAS tem de procurar cumprir os 

objetivos que vão dar resposta às necessidades urgentes para lutarmos por um futuro melhor para a 

Comunidade Surda. 



 

PLANO DE PRIORIDADES E DE OBJETIVOS FUNDAMENTAIS PARA O MANDATO 2023-2026 

 Acompanhar a Carta Social da Pessoa Surda aprovada no Congresso Nacional de Surdos 

nomeadamente no que diz respeito às diretrizes no âmbito das Famílias com Crianças e 

Jovens Surdos, às diretrizes no âmbito das Crianças Surdas, às diretrizes no âmbito dos 

Jovens Surdos, às diretrizes no âmbito dos Surdos Seniores, às diretrizes no âmbito das 

Pessoas Surdas com outras Deficiências e/ou Doença Mental, às diretrizes no âmbito da 

Igualdade de Oportunidades, às diretrizes no âmbito da Educação, às diretrizes no 

âmbito do Emprego e da Formação Profissional e às diretrizes no âmbito da Informação 

e da Cultura. 

 Articular de forma próxima com as Associações Filiadas, reforçando os canais de 

comunicação e promovendo um trabalho conjunto. 

 Promover o crescimento da FPAS e o aumento do número de Associações Filiadas. 

 Reforçar a articulação com o Governo para darmos conhecimento das reais 

necessidades da Comunidade Surda, criando uma forte ponte de comunicação e de 

parceria. 

 Desenvolver os protocolos de cooperação existentes e promover novas 

parcerias/protocolos com Entidades Públicas e Privadas em prol do bem‐estar e direitos 

das Pessoas Surdas. 

 Promover o desenvolvimento das estruturas internas e externas da FPAS, dando 

resposta às necessidades existentes e a criando melhores condições de funcionamento 

(trabalho da FPAS). 

 Criar novos departamentos da FPAS consoante as necessidades. 

 Articular com todo o Movimento Associativo Surdo, promovendo o espírito de união. 

 Desenvolver os canais de comunicação/divulgação da FPAS (website e redes sociais). 

 Propor a alteração do regulamento interno da FPAS. 

 Articular com entidades públicas/privadas a nível nacional e internacional, no sentido 

de promover uma maior consciencialização para a realidade da Comunidade Surda. 

 Manter a estreita comunicação com a World Federation of the Deaf (WFD), com a 

European Union of the Deaf (EUD) e com a Comunidade Surda internacional.



 
 
 
CONCLUSÃO 

 

Considero que estou preparado para assumir a Presidência da Federação Portuguesa das 

Associações de Surdos nos próximos 4 anos, esperando que as Associações Filiadas e os 

respetivos Delegados me confiem esta missão. Vai ser um grande desafio que eu encaro com 

enorme sentido de responsabilidade e respeito, mas acredito que será aliciante e 

perfeitamente realizável. 

Pela minha parte, posso assegurar que me dedicarei com determinação, espírito de equipa e 

de missão, sabendo manter um diálogo aberto e transparente com toda a Comunidade Surda 

e com as estruturas representativas da FPAS. 

Espero que as Associações Filiadas depositem em mim a sua confiança para ocupar o cargo de 

Presidente da Direção, fazendo votos que possamos trabalhar em conjunto para o futuro da 

Comunidade Surda e do Movimento Associativo. 

 

 

 

Pedro Costa 



 

CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA FPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu, Pedro Nuno Costa, representante da Associação de Surdos da Alta Estremadura, nasci 

surdo‐profundo e faço parte de uma família com várias gerações de surdos. 

 

Sobre a minha informação básica ligada ao movimento associativo, informo que: 

 Fui fundador da Associação de Estudantes do Instituto Jacob Rodrigues Pereira e da 

Associação de Surdos da Alta Estremadura; 

 Sou Ex‐Vogal da Direção da FPAS e Ex‐Vice‐Presidente da FPAS; 

 Sou Ex‐Presidente Direção da APS – Delegação de Leiria, Ex‐Presidente da Direção da 

ASAE, Ex‐Presidente da AEIJRP, Ex‐Vogal da Direção da ASO, Ex‐Presidente da 

Assembleia Geral da ASAE e Ex‐Presidente do Conselho Fiscal da ASAE; 

 Fiz também parte da Comissão de Gestão da LPDS até 2013;  

 Vice‐Presidente da FPDD 

 

 

Profissão: Técnico de Desenho da Câmara Municipal de Leiria 
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